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، والصدد ة والسدد م عددىل خدداتم األملريددا  واملر ددلني، احلمددد هلل رب العدداملني

 .نرينا حممٍد وعىل آله وصحره أمجعني

 )املتن(

 .)باب  جود السهو(: -رمحه اهلل-قال املؤلف 

 )الرشح(

بسددددم اهلل الددددرمحن الددددربيم احلمددددد هلل رب العدددداملني والصدددد ة والسدددد م عددددىل 

 .حممٍد وعىل آله وصحره و لمأرشف األملريا  واملر لني  يدنا 

تعدداب بعدددما أكمد  بدداب صددفة الصد ة أ رعدده بدداٍب  -رمحده اهلل-فدنن املصددنف 

فلددأ أكمدد  ذلددب الردداب أ رعدده اددذا الردداب الددذي ، ذكددر فيدده أركددان ورشوة الصدد ة

دددا بيندددا لدددب صدددفة الصددد ة  دددم : كأملددده يقدددول لدددب، هدددو بددداب  دددجود السدددهو إنندددّ  ب

 الدددركن نا دددك أن أذكدددر لدددب  دددجود ذكدددرك لدددب وفصدددلا لدددب الدددركن عدددن غدددر

قدما لب يف كيفيتها قدد يقدع ئدي فا فيهدا مدن اللد  الدذي  السهو ألن الص ة التّ

هدددو نسددديان مدددن نيدددادة أو نقصدددان أو ئدددب فأ رعددده ادددذا الرددداب كدددّ يكدددون مكمددد ف 

 .للرابني الذي قرله

وهددددذا علددددمني مركددددك بددددني ، بدددداب  ددددجود السددددهو: -رمحدددده اهلل-قددددال املصددددنف

والسدددددجود وهدددددو معدددددروف والسدددددهو كأملددددده  دددددرك هدددددذا  ،د و دددددهو دددددجو :كلمتدددددني

هددذا الردداب قددا مني عددىل  سددة إن  :-رمحدده اهلل تعدداب-وقددال اامددام أمحددد ، السددجود

 :وكلها  ابتةني يف صحيحّ الرخاري ومسلم، وردك عن النرّ  أباديث



 الشيخ أبو بكر السعداوي                                              (.       27رشح كتاب "عمدة الفقه" ) 

فلذلك فإنه ال من المفرغ  سهولتفريغ من لم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال يخلوا ا

 لإلستفادة من التسجيل فقط( لمساعدة طلبة العلم)وهذا التفريغ  يغني عن التسجيل

 

3 

مددن بددديث أي هريددرة أن "مسددلم"و "صددحيا الرخدداري"فجددا  يف  -1

ذن أدبر الشيطان بتى ال يسدمع األذان إذا أذن املؤ»: قال النرّ 

فدنذا انتهددّ التدأذين رمددع  دم إذا أقيمددا الصد ة أدبددر الشديطان فددنذا 

اذكددر كددذا : انتهيددا ااقامددة رمددع ومددا  إب أبدددكم بتددى يقددول لدده

إذا وقدع ذلدب »:  فقدال النردّ، «اذكر كدذا بتدى ال يعلدم كدم صدىل

 .هذا بديث أي هريرة، «ألبدكم فليسجد  جديت السهو

مدددن بدددديث كدددذلب أي هريدددرة يف  "الصدددحيحني"ومدددا  كدددذلب يف  -2

صدىل أبددد صدد يت الع د وهددّ إمددا  بدديث ذو اليدددين أن النرددّ 

 دددم ، الظهدددر أم الع ددد ركعتدددني فصدددىل النردددّ ، الظهدددر أو  الع ددد

يدا :  لم  م قام إب مدذ  نخلدٍة كدان يف املسدجد فقدال لده ذو اليددين

مل تق دد »: ال النرددّ فقدد؟ ر ددول اهلل أق ددك الصدد ة أم نسدديا

يددا ر ددول اهلل قددد :  ددم تومدده إب أي بكددٍر وعمددر فقددالوا ، «ومل أملسددى

إب مكانددددددده وصدددددددىل ركعتدددددددني و دددددددجد  فدددددددرد النردددددددّ ، كدددددددان ذلدددددددب

 . جدتني

أن  "صدددحيا مسدددلم"واحلدددديث الثالدددث بدددديث ابدددن بجيندددة كدددأ يف  -3

صدىل الع د أربدع ركعداك مدن غدر فاصد  يعندّ مل  لد   النرّ 

 .وأخرب اا فسجد  جديت السهو فقام، للتشهد



 الشيخ أبو بكر السعداوي                                              (.       27رشح كتاب "عمدة الفقه" ) 

فلذلك فإنه ال من المفرغ  سهولتفريغ من لم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال يخلوا ا

 لإلستفادة من التسجيل فقط( لمساعدة طلبة العلم)وهذا التفريغ  يغني عن التسجيل

 

4 

أن  "صددحيا مسددلم"واحلددديث ارخددر بددديث ابددن مسددعود كددأ يف  -4

أنيددد يف : صددىل الع دد  سددة ركعدداك فقيدد  يددا ر ددول اهلل النرددّ 

 .فنره أمله ناد ركعة فسجد  جدتني، «ال»: قال؟ الص ة

واحلديث ارخر متفق عليه كدذلب بدديث أي  دعيد الأدي أن  -5

ئدددددب أبددددددكم يف الصددددد ة فلدددددم يددددددري أصدددددىل  إذا»: قدددددال النردددددّ 

فليلغددّ الشددب وليرنددّ عددىل مددا ا ددتيقن  ددم ليسددجد ، ا نتددني أم    ددة

 .« جدتني قر  الس م

يقدول ، فهذه األباديث عليها مدار هذا الراب الذي هو باب  دجود السدهو

 :الفقها  األباديث هذه يستنرط منها أمرين ا نني

ا برتقيدددٍع أفودد  وأمدد  عنددد اهلل مدددن إذا وقعددهددو أن الصدد ة  :األمددر األول

دا  دهى يف صد ته مل يلدغ تلدب الصد ة وينشدأ  فدنن النردّ ، إنشا  صد ٍة أخدر   ب

فددل عدىل أن الصد ة املرقعدة أفود  عندد اهلل مدن صد ة ، ص ة مديددة بد  رقعهدا

بدأ :  م قدال، ب  نص كثرني من الفقها  عىل أن من وقع يف  هٍو يف ص ته، مديدة

ألملده خدالف أن هدذا مدن الردد  ، لسهو أ ركها وأصيل ص ة أخر  كاملةأمله وقع ا

 .أمر النرّ 

وهددو أملنددا إذا نظرنددا إب هددذه المسددة أباديددث نجددد أ ددا تددددور  :األمددر الثدداي

 :عىل أمرين ا نني
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 جد للشب كأ يف بديث أي  دعيد ويف بدديث  أن النرّ  :األمر األول

 . األباديث الث  ةو جد للسهو كأ يف، أي هريرة األول

ا عندنا السجود ألمدرين ا ندني والسدهو ،  دجودني للشدب و دجودني للسدهو: فنذف

واملصددنف تكلددم عددىل هددذه الث  ددة األقسددام ، إمددا نيددادةني وإمددا نقصددان: عددىل قسددمني

ونحدن  دوف نندزل هدذا الكد م عدىل ، وبدأ بالزيادة  م بدأ الدنقص  دم ذكدر الشدب

 .ك م املصنف

 )املتن(

 .(من من  الص ة نيادة فع ٍ : أبدها: هو عىل    ة ارضبوالس): قال

 )الرشح(

: ارن املصددددنف قسددددم السددددهو عددددىل    ددددة ونحددددن قسددددمناه إب قسددددمني وقلنددددا

فددنن الصدد ة ال يقددع فيهددا الدد ل إال ، السددجود بشددكٍ  عدداٍم إمددا لسددهٍو وإمددا لشددب

؟ أكمد  إما أن اانسان يصديل  دم يشدب هد  أكمد  الصد ة أو مدا، من هذه األمور

 .وهذا يسمى الشب؟ ه  ركع أو ما ركع؟ ه   جد أو ما  جد

و دددددوف ندددددتكلم عدددددىل هدددددذه الث  دددددة ، وإمدددددا أملددددده  دددددزم بأملددددده ناد أو أملددددده أملقدددددص

ا يتكلمون عىل  جود السهو يذكرونه يف    ة نقاة  :احلاالك الفقها   ب

 ؟هّ من يف بكم من يسن  جود السهو :النقطة األوب

 ؟ين مكان  جود السهو من الص ةهّ أ :النقطة الثانية

 .هّ يف بكم وتفصي   جود السهو :النقطة الثالثة
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 .ونحن  وف نتكلم عىل هذه املسا   الث ث

الزيدادة : يقدول الفقهدا ، الزيدادة يف الصد ة: أوالف : قدال -رمحه اهلل-املصنف 

 :إذا وقعا يف الص ة فهّ عىل قسمني

لٍ  -1  .إما نيادة أقوا

 .وإما نيادة أفعال -2

 :الزيادة من من  األفعال فهّ عىل قسمنيإذا كانا  

 .أما إن يكون الفع  من من  الص ة -1

 .أو من غر من  الص ة -2

الفعدد  الددذي هددو مددن مددن  الصدد ة كددأن يزيددد ركعددة كددأن يزيددد  ددجدة كددأن 

، فهددذا قددد ناد يف الصدد ة فعدد ف إال أن هددذا الفعدد  مددن مددن  الصدد ة، يزيددد تشددهد

ذا ناد يف الصدددد ة فعدددد ف مددددن منسددددها وكانددددا نيددددادةني  ددددا فحكددددم هددددذه املسددددألة أملدددده إ

ا  ا وناد ركعةف وهدو متعمددف متعمدة فنن ص ته ترط  باتفاق كمن صىل الظهر أربعف

قدددددال كدددددأ يف   دددددا فدددددنن صددددد ته بابلدددددة والددددددلي  عدددددىل بطددددد ن صددددد ته أن النردددددّ 

فقدددد  و مل يصددد  كدددأ صدددىل النردددّ وهددد، «أصددديلصدددلوا كدددأ رأيتمدددوي »: الصدددحيا

والنهدددددددّ يقصدددددددد الفسددددددداد خاصدددددددةف إذا كدددددددان يف ، ف األمدددددددر وارتكدددددددك النهدددددددّخدددددددال

 .العراداك

ا عندنا الزيادة عىل قسأن  .نيادة قوٍل أو نيادة فع : فنذف
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وإمددا  أن ، إمددا أن يكددون فعدد  مددن مددن  الصدد ة: ونيددادة الفعدد  عددىل قسددمني

 .يكون من غر من  الص ة

ا ب أمددا إذا ، طلددا بدده الصدد ةإذا كددان الفعدد  مددن مددن  الصدد ة فددنن ناده عمدددف

ا فهنا يرش   دجود السدهو ألن النردّ  ا إذ»: قدال "صدحيا مسدلم"يف  ناده  هوف

 .هذه املسألة األوب، «ناد أبدكم يف الص ة أو أملقص فليسجد  جدتني

مدددن غدددر منسدددها كدددأن إذا كدددان الفعددد  الدددذي نيدددد يف الصددد ة  :املسدددألة الثانيدددة

، يددادة فعددٍ  لكددن ليسددا مددن مددن  الصدد ةيم دد أو كددأن يكثددر يف احلركددة فهددذه ن

إن كانددا كثددرة بطلددا اددا الصدد ة وإن كانددا قليلددة مل : فهددذه يقددول فيهددا الفقهددا 

فالزيدددادة إذا كاندددا مدددن مدددن  ، ترطددد  ادددا الصددد ة ويسدددتوي فيهدددا العمدددد والسدددهو

األفعددال وهددذه األفعددال ليسددا مددن مدددن  أفعددال الصدد ة ككثددرة احلركددة وامل ددد 

ا فهدو مرطد ني للصد ة، يفرق بني كثرها وقليلهدا فنن هذا وااللتفاك ، فدأ كدان كثدرف

وما كان قلي ف فهو لي  مرط ف للص ة ويستوي فيه العمد والسدهو والددلي  عدىل 

 أمددر بالطمأملينددة يف الصدد ة ويف نفدد  الوقددا النرددّ  ذلددب أملدده  رددا أن النرددّ 

كدان يرفعهدا كلدأ قدرأ ف، مامة وهّ ابنة بنتهصىل وهو حيم  أ   "الصحيحني"كأ يف 

إال أ دا مل تكدن باحلركدة  فهدذه بركدةني مدن النردّ ، و يوعها كلمها ركع أو  دجد

وهدددذا هددو القسدددم األول مددن الزيدددادة وهدددو أن ، الكثددرة فلدددم ترطدد  بسدددررها الصدد ة

 .الزيادة إذا كانا من من  األفعال

 :الزيادة إذا كانا من من  األقوال فهّ كذلب عىل قسمنيأما 
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لني  -1 لني ترط  بعمدها الص ة أقوا  .ترط  اا الص ة أو أقوا

 .وأقوالني ال ترط  بعمدها الص ة -2

وهدو كد م الررشد : فأما األقوال التّ ترط  بعمدها الص ة فهّ أمرين ا ندني

ا  ددددا فددددنن ، والسدددد م فهددددذه إذا مددددا  اددددا املصدددديل بالددددة كوندددده مصددددليفا وهددددو متعمدددددف

إن هددذه الصدد ة »: قددال أن النرددّ  "الصددحيحني"مددا  يف ، صدد ته بابلددةني باتفدداق

فمددن ، عددن كدد م الررشدد يف الصدد ةفقددد  ددى ، «يش ني مددن كدد م الررشددال يصددا فيهددا 

أمدددا إذا كدددان ، تكلدددم يف صددد ته وكدددان ك مددده مدددن مهدددة العمدددد فدددنن صددد ته بابلدددة

كدأ تقددم  ألن النردّ ؛ ك مه مدن مهدة السدهو فننده يرشد  يف بقده  دجود السدهو

دددا  دددلم مدددن ركعتدددني تكلدددممعندددا ارن يف بدددديث  لكدددن مل يكدددن تكلدددم ، ذو اليددددين  ب

 .عمد يف الص ة وإنأ كان من باب السهو فرش  يف بقه السهو

 :إذا كان الك م ال يرط  عمده الص ة فهو عىل قسمنيأما 

 .إما أن يكون ك مني مرشو ني يف غر حمله -1

 .وإما أن يكون ك م غر مرشو  -2

مثدد  قددرا ة القددرآن فهددو كدد مني رش  يف ؟ لددهمددا معنددى كدد م مرشددو  يف غددر حم

فمدن قدرأ القدرآن وهدو راكدع أو هدو  دامد فقدد ناد قدوالف ، بالة كون اانسان قدا أف 

ٍل مرشددوعة يف الصدد ة إال ، يف الصدد ة أو كددأن يتشددهد وهددو قددا م فهددذه نيددادة أقددوا

 .أ ا ليسا يف حملها فهذه كذلب يرش  فيها  جود السهو
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 مرشددو  وهددو كناددافة األذكددار فددنن هددذه ال يرشدد  أمددا الكدد م الددذي هددو غددر

ددا قددال فيهددا السددجود ألملدده  رددا أن النرددّ   ددمع اهلل ملددن محددد :  ددمع األعددراي  ب

ا بيرفا مرارك فيه ا كثرف  .ومل يأمره بالسجود فأقره النرّ ، محدف

ونندزل هدذا الكد م ، لتفصي  ذكره الفقها  يف مسألة الزيدادة يف الصد ةهذه ا

 .املصنف ونعيد رشبه إن ئا  اهللعىل قول 

 )املتن(

فترط  الص ة ، أو ركنٍ  كركعةٍ  نيادة فعٍ  من من  الص ة: )أبدها: قال

 .(بعمده

 )الرشح(

القسددم األول فقددد ناد فعدد ف إال أن هددذا الفعدد  هددذا القسددم الددذي قلندداه نحددن 

ا  .فقال املصنف، من من  الص ة ولكنه ناده عمدف

فترط  الص ة ، أو ركنٍ  كركعةٍ  ٍ  من من  الص ةنيادة فع: )أبدها: قال

 .(بعمده

صدلوا كدأ »: بيدنأ قدال ترط  الص ة بعمده ألمله خالف النردّ : نعم وقلنا

 .«رأيتموي أصيل

 )املتن(

 .(ويسجد لسهوه): قال

 )الرشح(



 الشيخ أبو بكر السعداوي                                              (.       27رشح كتاب "عمدة الفقه" ) 

فلذلك فإنه ال من المفرغ  سهولتفريغ من لم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال يخلوا ا

 لإلستفادة من التسجيل فقط( لمساعدة طلبة العلم)وهذا التفريغ  يغني عن التسجيل

 

10 

ويسددجد لسدددهوه فقددد فدددرق بددني العمدددد وبددني السدددهو فاانسددان إذا صدددىل مدددث ف 

قد أااف ركعةف لكن تلب الركعة أادافها مدن بداب السدهو الظهر  سة ركعاك ف

 .فيرش  يف بقه  جود السهو

 )املتن(

 .(وإن علم وهو يف الركعة الزا دة مل  يف احلال): قال

 )الرشح(

دا ا هّ غر مرشوعة رشعف فدنذا اانسدان قدام ، نعم بأ أن هذه الركعة نا دة فنذف

سددددة ف بددددد أن ينددددزل إب التشددددهد يف الركعددددة الامسددددة  ددددم تددددذكر أ ددددا الركعددددة الام

 .ويلغّ هذا الفع  ويلغّ إمتامها

 )املتن(

 .(وإن  لم عن نقص يف ص ته أ ى بأ بقّ عليه منها  م  جد): قال

 )الرشح(

وهّ إذا  لم من نقٍص كدأن يسدلم مدن ركعتدني املسألة الثانية ارن دخ  يف 

كأملددده مل يقدددع ويدددأيت فيلغدددّ هدددذا السددد م ، أو يسدددلم مدددن  ددد ث يف الصددد ة الرباعيدددة

إنسدان كدان يصدىل الظهدر ويف الركعدة الثانيدة  دن ، بال   الذي أملقصه من ص ته

ا  دم تدذكر بدأن هدذا السد م يف الركعدة ، بأن هذا التشهد هو األخدر  دم أوقدع  د مف

 .الثانية فننه يقوم من حمله ويأيت بالركعتني  م يسلم

 )املتن(
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ولدو ، بدأ بقدّ عليده منهدا  دم  دجدوإن  لم عن نقص يف ص ته أ دى ): قال

 .(فع  ما لي  من من  الص ة ال تو  عمده و هوه

 )الرشح(

وهددذا الددذي قلندداه نحددن إذا أادداف فعدد ف وكددان هددذا الفعدد  لددي  مددن مددن  

قلدي ف  فدنن كدان، يستوي العمد مع السهو ويفرق يف الكثر والقلي : قلنا، الص ة

ا فهو بط  به ا  .لص ةفهو مغفور وإن كان كثرف

 )املتن(

مامددة يف محلدده أ   ا كفعدد  النرددّ ا أبطلهددا وإن كددان يسددرف فددنن كددان كثددرف ): قددال

 .(وفتحه الراب لعا شة ف  بأس

 )الرشح(

فدد  بددأس ألملدده فعدد ني مددن غددر مددن  الصدد ة إال أملدده قليدد  فتسدداه  الرشدد  يف 

 .إتيانه

 )املتن(

 .(الأب الثاي): قال

 )الرشح(

قسدددمة التدددّ قددددمها املصدددنف وهدددو قدددال  دددجود الدددذي هدددو ال الأدددب الثددداي

 .وإما ئب، وإما نقصان، إما نيادة، السهو عىل    ة

 )املتن(
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 .(النقص كنسيان وامٍك ): قال

 )الرشح(

فرقدددّ لندددا أن ندددتكلم عدددىل مدددن ، ارن تكلمندددا عدددىل مسدددألة الدددذي ناد يف صددد ته

 :الذي أملقص يف ص ته ال خيرج عن    ة أبوال، أملقص يف ص ته

وإمدددا أن يدددنقص  -3، وإمدددا أن يدددنقص وامدددك -2، مدددا أن يدددنقص ركدددنإ -1

 .رغيرةف أي  نةف 

وهددذه املسددألة اتفددق فيهددا  الفقهددا  عددىل مددن أملقددص ركنفددا ومددك عليدده أن يددأيت 

ددا يرشدد  يف بقدده  ددجود السددهو، بدده وعددىل أن مددن نسددى ، وعددىل أملدده مددن أملقددص وامرف

 .رغيرةف ال يش  عليه

لكدن يقدع الد ف بدني ، يف الوامرداكفسجود السهو عندنا يف النقص يرش  

: فمثدددددال؟ الفقهدددددا  يف مسدددددألة ال ددددد  الدددددذي نقدددددص هددددد  هدددددو  دددددنة أو هدددددو وامدددددك

، القندددوك يف صددد ة الصدددرا عندددد انمهدددور يعتدددرب  دددنة، القندددوك يف صددد ة الصدددرا

فمدن ن د القندوك يف صد ة الصدرا عدىل ، لكن عند اامام الشافعّ يعترب وامك

ا القاعدددة هنددا ، مددا عددىل انمهددور فدد  يسددجدأ، قددول اامددام الشددافعّ يسددجد لدده فددنذف

فالقاعددة هندا ، الرغيردة ال بدرج فيهدا، موطردة الوامدك يسدجد لده الدركن يدأيت بده

ومنوددددرطة إال أملدددده خيتلددددف يف انز يدددداك هدددد  هددددذه يصدددددق عليهددددا وامرددددة أو   ابتددددة

 .يصدق عليها كو ا  نة

 )املتن(
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ام عدن التشدهد األول فدنن قد، الدنقص كنسديان وامدٍك : )الأب الثداي: قال

 .( رمع فأ ى بهفذكر قر  أن يستتم قا أف 

 )الرشح(

والتشدددهد ، ارن املصدددنف رضب مثدددال بال ددد   الوامدددك كالتشدددهد األو دددط

ا مثدد  مددا تقدددم ، األو ددط نددص املصددنف عددىل أملدده وامددك والوامددك إذا تددرك عمدددف

ا فيرشددد  يف بقددده  دددجود السددد، معندددا فننددده ترطددد  بددده الصددد ة ، هوأمدددا إذا تدددرك  دددهوف

إذا مل يسددتتم : فقددال املصددنف، إنسددان كددان يصدديل الظهددر  ددم مل  لدد  للتشددهد وقددام

أمدا إذا ، قا م فننه البد أن يرمع ألمله مل ينتقد  مدن الدركن الثداي مدن أركدان الصد ة

ا ددتتم قددا أف وبدددأ يف القددرا ة ال يرشدد  لدده الرمددو  وإنددأ يسددتمر يف صدد ته ويسددجد 

 . جود السهو

 )املتن(

 .( رمع فأ ى بهقام عن التشهد األول فذكر قر  أن يستتم قا أف  فنن): قال

 )الرشح(

 .رمع فأ ى به ألمله مل يستتم قا م ومل يدخ  يف الركن الذي يليه

 )املتن(

ا فدذكره قرد  رشوعده يف قدرا ة وإن ا تتم قدا أ مل يرمدع وإن ن د ركنفد): قال

 .(ركعة أخر  رمع فأ ى به وبأ بعده

 )الرشح(
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الركعددة األوب ال : قددال، املصددنف هنددا بددني لددب بددأن الركعددة كدد  ركعددة مسددتقلة

 .تنقيض ما مل يقرأ يردأ يف قرا  الركعة الثانية

 )املتن(

ا فذكره قر  رشوعه يف قرا ة ركعة أخر  رمع فأ ى به وإن ن  ركنف ): قال

 .(وبأ بعده

 )الرشح(

ألوب  دددجد  دددجدة ارن مدددث ف إنسدددان كدددان يصدددىل صددد ة الظهدددر يف الركعدددة ا

دددا قدددام قرددد  أن يرددددأ يف القدددرا ة تدددذكر بأملددده  دددجد  دددجدة وابددددة ، وابددددة  دددم قدددام  ب

لكددددن إذا بدددددأ يف القددددرا ة البددددد أن يسددددتمر فيهددددا وتلغددددى الركعددددة ، ف بددددد أن يرمددددع

 .األوب أل ا مل تكن ركعةف صحيحة

 )املتن(

ع فأ ى به أخر  رم ا فذكره قر  رشوعه يف قرا ة ركعةٍ وإن ن  ركنف ): قال 

وإن ن دد أربددع ، وإن ذكددره بعددد ذلددب بطلددا الركعددة التددّ تركدده منهددا، وبددأ بعددده

 دم  فذكر يف التشهد  جد يف احلال فصحا له ركعدةني   جداك من أربع ركعاٍك 

 .(يأيت بث ث ركعاٍك 

 )الرشح(

بددأن  ددجود السددهو رش  للنقصددان : ارن قلندداقردد  أن ندددخ  يف هددذه املسددألة 

وأين ؟ من الذي يسجد  جود السهوأن نتكلم  جود السهو بقّ ، وإب الزيادة
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وهدددذا الكددد م كلددده الدددذي تكلمنددداه هدددو األفعدددال التدددّ يرشددد   ؟يقدددع  دددجود السدددهو

، هدّ إمدا نيدادة أو نقصدان: قلنا، وتكلمنا عن هذه األفعال، بسررها  جود السهو

بيدك ، بأملنّ أملا أ دجد  دجود السدهو: دة أو نقصان وقلا يلبيك إذا كانا نيا

وهددذه املسدددألة وقددع فيهدددا ، وهددو مكدددان  ددجود السدددهو؟ أيددن أ دددجد هددذا السدددجود

 .ال ف فلهذا نريد أن نفص  فيها وفيها نو  وفيها نو  من الدقة

التددددّ عليهددددا مدددددار  ددددجود السددددهو اختلددددف  المسددددة أباديددددث التددددّ قدددددمناها

 :الفقها  يف فهم هذه األباديث عىل    ة مسالب

 .عض األباديث عىل بعضيعنّ رما ب، فمسلب ترميا -1

 .وفق بني هذه األباديث ومسلب انمع -2

 .انمع مع الرتميا فيهومسلب مع   -3

المسددة أباديددث هددذه إذا نظددرك إليهددا يددد أن النرددّ ؟ مددا معنددى هددذا الكدد م

 ارن السدددجود القدددريل ويف وهدددو الدددذي يسدددميه ،  دددجد يف بعودددها قرددد  أن يسدددلم

ونرددددأ ؟ الفقهدددا  مدددع هدددذه األباديدددث فكيدددف تعامددد ، بعودددها  دددجد بعددددما  دددلم

 .برتتيك املذاهك ونذكر أقوا م

، أملدا أرمدا قدول أو بدديث أبدن مسدعود: -رمحده اهلل-قال اامدام أبدو بنيفدة 

دا صدىل الع دد أو الظهدر  سدة ركعداك  ددجد بعددما  دلم أن النردّ  : وأقددول،  ب

 .ك   جوٍد للسهو عندي يقع بعد الس م
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عدددىل أن اانسدددان إذا ناد أو أملقدددص أو  -ه اهللرمحددد-فعدددىل مدددذهك أي بنيفدددة 

أملددا بددديث : وقددال،  ددهى يف صدد ته فنندده يسددجد بعددد السدد م حلددديث ابددن مسددعود

 .فأقدمه عىل األباديث األخر ابن مسعود أقو  من بديث اا ناد

ارن عندددددنا هددددذه األباديددددث المسددددة فيهددددا يف بعددددض األباديددددث أن ، إعددددادة

كيددف ،  ددجد بعدددما  ددلم بعوددها أن النرددّ  ددجد قردد  أن يسددلم ويف  النرددّ 

 ؟الفقها  تعاملوا مع هذه األباديث

أملدددددا عنددددددي : قدددددال -رمحددددده اهلل-أي بنيفدددددة ، بعودددددهم رمدددددا مثددددد  أي بنفيدددددة

وبدددديث ابدددن مسدددعود ندددص عدددىل أن ، بدددديث ابدددن مسدددعود أقدددو  يش  يف الرددداب

ه فددأقول كدد   ددهٍو يقددع يف الصدد ة فيكددون السددهو فيدد،  ددجد بعددد السدد م النرددّ 

 .بعد الس م

وذهدددك نفدد  مسدددلب أي بنيددف ولكنددده  -رمحدده اهلل-مددا  اامددام الشدددافعّ 

سددجد  ددجدتني قردد   ددم لي»: قددال فيدده النرددّ ، قددو  بددديث أي  ددعيد الدددري

ددا قردد  السدد م  ددوا  فقددال اامددام الشددافعّ ، «السدد م عندددي  ددجود السددهو مطلقف

وقدو  بدديث أي ، فعّوهدذا مسدلب اامدام الشدا، كان يف نقٍص أو كان يف نيادة

 . عيد الدري

يعنددددّ قددددو  بعددددض ، ك مهددددا ارن مسددددلب الرتمدددديا، مسددددلب اامددددام مالددددب

وقددددال أو نظددددر يف هددددذه  -رمحدددده اهلل-مددددا  اامددددام مالددددب ، األباديددددث عددددىل بعددددض

 :فومد أن، األباديث
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 .قر  الس م كان  ررها نقصان األباديث التّ  جد النرّ  -1

فيهدددددا بعدددددد السددددد م كدددددان بسدددددرك  وأن األباديدددددث التدددددّ  دددددجد النردددددّ  -2

 .الزيادة

؟ صدىل فيده  سدة ركعداك بدديث ابدن مسدعود ألدي  النردّ : نأب مثال

 بدديث ابدن بجيندة ألدم يصديل النردّ ،  دجد بعدد السد م؟ وبعد ذلب مداذا فعد 

بدددديث ذو ، الع ددد أربعدددة مدددن غدددر ملدددوس للتشدددهد ولكنددده  دددجد قرددد  السددد م

ا أخرب أاداف ركعتدني الظهر أو الع   اليدين صىل النرّ  ركعتني و لم  م  ب

 .و جد بعد الس م

بعدد  فحديث بجينة وبديث أي هريدرة الدذي فيده ذو اليددين  دجد النردّ 

بددديث ابدددن مسددعود كددان عددىل العكدد  فجمدددع ، السدد م وكددان أملقددص يف الصدد ة

إذا كدددان السدددهو وقدددع بسدددرك الدددنقص فأ دددجد قرددد  : أملدددا أقدددول: بدددني القدددولني وقدددال

وقددو  هددذا املددذهك بنددو  مددن ، ا كددان مددن نيددادة أ ددجد بعددد السدد مومدد، السدد م

 .القياس

إيقدددا  الدددنقص يف الصددد ة حيتددداج إب دعمهدددا  دددذا أملدددا أ دددجد قرددد  أن : وقدددال 

أمدددا إذا ندك يف الصددد ة فدددنن الصددد ة كاندددا مكتملدددة ، أ دددلم ألملددده إكدددأالف للصددد ة

ا قددددد متددددا ألملدددده إذا  ددددلم، لكددددن وقددددع يش  نيددددادة عليهددددا فددددأ خره بعددددد السدددد م

ا  .للشيطان وهذا مسلب اامام مالب الص ة فتكون السجدتني من باب إرغامف
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: فددانمع أقددول، أملددا أ رددع انمددع مددع الرتمدديا: قددال -رمحدده اهلل-اامددام أمحددد 

بعدد السد م أ دجد بعدد السد م أمدا املدوبن  بأن املوابن التّ  جد فيها النرّ 

د الأدددددي مثددددد  مدددددا فعددددد  األخدددددر  املسدددددكوك عنهدددددا فدددددأقوي بدددددديث أي  دددددعي

دددا قرددد  السددد م إال يف املدددوابن التدددّ ، الشدددافعّ فاامدددام أمحدددد عندددده السدددجود مطلقف

وبددذلب جدرج عندددنا يف املدذاهك األربعددة ،  دجد بعددد السد م رويدا أن النرددّ 

 :أربعة أقوال

ددددا يكددددون بعددددد السدددد م وهددددو : قددددولني يقددددول -1 بددددأن  ددددجود السددددهو مطلقف

 .مذهك أي بنيفة

دددددا يف  دددددجود السدددددهو يكدددددون قرددددد   إن: وقدددددولني يقدددددول -2 السدددددجود مطلقف

 .الس م وهو مذهك الشافعّ

السددددجود إذا كددددان  ددددرك الددددنقص كددددان قردددد  : ومددددذهكني مجددددع وقددددال -3

 .الس م وإذا كان بالزيادة كان بعد الس م

ا قر  السد م إال يف املدوابن التدّ  دجد : وقولني قال -4 السجود مطلقف

 .فيها بعد الس م النرّ 

إن مددذهك اامددام مالددب أبظددى وأرمددا : لعلددم يقولددوناملحققددني مددن أهدد  ا

ا  ذه األدلدة والقاعددة تقدول؛ املذاهك هذه كلها إن انمدع أوب مدن : ألن فيه مجعف

، إن إعدددأل الددددليلني أوب مدددن إمهدددال أبددددمها: والقاعددددة كدددذلب تقدددول، الرتمددديا

أمددا إذا أخددذك ، وعددىل مسددلب اامددام مالددب ال يكدداد ينخددرم القاعدددة بددأي بددديث



 الشيخ أبو بكر السعداوي                                              (.       27رشح كتاب "عمدة الفقه" ) 

فلذلك فإنه ال من المفرغ  سهولتفريغ من لم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال يخلوا ا

 لإلستفادة من التسجيل فقط( لمساعدة طلبة العلم)وهذا التفريغ  يغني عن التسجيل

 

19 

 بددأن السددجود دا ددأف قردد   ددتلم بأباديددث أن النرددّ : مددث ف بقددول الشددافعّ قولددا

 زم بأباديددددث أن النرددددّ وإذا أخددددذك بقددددول أي بنيفددددة فننددددب  ددددتل،  ددددجد بعددددد

 ددجد قردد  ويكددون الددراما والعلددم عنددد اهلل أن مددذهك مالددب أقددو  مددن بيدددث 

 .الدلي  يف هذه املسألة

ن وقدددددو   ددددجود السدددددهو ويف بيددددك إذا اتودددددحا لنددددا ارن الصدددددورة يف مكددددا

فرقدددّ معندددا ، األمدددور التدددّ ترشددد   دددا السدددجود مدددن قدددوٍل أو فعدددٍ  نيدددادٍة أو نقصدددان

مددن ؟ مددن يرشدد  يف بقدده السددجودالسددؤال الثالددث الددذي بربندداه يف الردايددة وهددو 

 ؟.يرش  يف بقه هذا الك م الذي هو  جود السهو

، واملنفددددرد اتفددددق الفقهددددا  عددددىل أن  ددددجود السددددهو هددددو  ددددنةني مددددن  ددددنن اامددددام

املنفدرد إذا وقدع يف ، اامام واملنفرد فنن اامام إذا وقع يف  هٍو يرشد  لده السدجود

خدددرج معندددا ا دددأموم فقدددد اتفدددق ؟ مدددن الدددذي خدددرج،  دددهٍو يرشددد  يف بقددده السدددجود

الفقها  عىل أن ا أموم إذا  هى فنن إمامه حيم  عليده  دهوه مدا مل يكدن السدهو يف 

واك مددث ف مددأموم  ددجد    ددة  ددجداك فنندده ال ا مجيددع السددهركددن مددن األركددان أمدد

 .يسجد  جود السهو ألن إمامه اامن ويتحم  عليه

مدددث ف مدددأموم مل يسدددرا يف الصددد ة أو أملددده مل يقدددرأ فدددنن إمامددده يرشددد  أو أن إمامددده 

بددأن  ددجود السددهو هددو : بيددك إذا قلنددا، يتحمدد  عليدده هددذا الددنقص أو هددذا السددهو

اامدام إذا  دجد للسدهو اتفدق الفقهدا  أن بيدك ، من بق اامام ومدن بدق املنفدرد
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 ددوا  أدرك ا ددأموم أو يف  ددجوده عددن السددهو ، ا ددأموم البددد أن يتابعدده يف  ددهوه

 .ذلب النو  من السهو أو مل يدركه

اامدام مدث ف صدىل صد ة الع د ولكنده مل  لد  للتشدهد فهدذا : نأدب مثدال

مددع اامدددام يف  مدددا  مددأموم ودخددد ، يف بقدده  ددك عليددده أن يسددجد  دددجود  السددهو

بعددة بعددة هددو مددا فاتدده السددهو الددذي وقددع فيدده اامددام، الركعددة الرا ، هددو يف الركعددة الرا

 ددددوف يسددددجد السددددهو وا ددددأمور كددددذلب يددددؤمر بددددأن ؟ فاامددددام  ددددوف إيدددد  يفعدددد 

والدددلي  عددىل ، يسددجد معدده السددهو وإن مل يكددن أدرك السددهو الددذي وقددع فيدده اامددام

ؤتم بددده فدددنذا ركدددع ندددأ معددد  اامدددام ليدددإ»: قدددال ذلدددب عدددىل االتفددداق هدددو أن النردددّ 

 .«فاركعوا وإذا  جد فا جدوا

بيك إذا قلندا هدذا القدول مدا عنددنا إئدكال عدىل مدذهك اامدام الشدافعّ ألن 

 ددديقع لندددا اائدددكال يف مدددذهك أي بنيفدددة ويف ، اامدددام يسدددجد دا دددأف قرددد  السددد م

مدع إمدام  مدث ف أملدا كندا تصديل، مذهك اامام مالب ألملده قدد يسدجد بعدد السد م

فدددنذا  ددددلم ، يعتقدددد مدددذهك أي بنيفددددة عدددىل أن السددددجود دا دددأف يكددددون بعدددد السدددد م

بيددك هددو يسددجد فهدد  ، اامددام أملددا  توددطر أن تقددوم وتددأيت بال دد  الددذي فاتددب

 .وااا صورة املسألة؟ أملا تقوم أو تسجد

أملا صليا ورا  إمام وهذا اامام يعتقدد بدأن  دجود السدهو : مث ف : أعيدها

إذا  دددلم اامدددام أملدددا ، وأملدددا فاتدددب اامدددام بركعدددة أو ركعتدددني، السددد م دا دددأف بعدددد
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ددا تقددوم اامددام مدداذا ؟ مدداذا تقددوم تقددوم بتددى تددأيت بال دد  الددذي فاتددب بيددك أملددا  ب

 ؟.هنا وقع ال ف يف ماذا يفع  ا أموم، البد أمله يسجد؟ يفع 

، اامددامإذا اامددام قددام إذا كددان السددجود قددريل يتددابع فيدده : اامددام مالددب يقددول

لكن إذا كان السجود بعدي ال يتابع فيه اامام وإنأ يكمد  ويدأيت بسدجود السدهو 

 .بعدما يصيل أو بعدما يكم  النقص الذي فاته

يسدددجد معددده  دددجوده  دددم يقدددوم  ؛ال: بدددالعك  يقدددول -رمحددده اهلل-أبدددو بنيفدددة 

ويكمدددد  صددددد ته التدددددّ فاتدددددا وبدددددذلب نكدددددون قدددددد أكملندددددا األ ددددد لة الدددددث ث التدددددّ 

 .يف الردايةبربناها 

بقيا مسألة ارن ذكرها املصنف نتكلم عليها  م نرمد  الشدب إب الددرس 

 .القادم

 )املتن(

فدذكر يف التشدهد  دجد يف  وإن ن  أربع  جداك مدن أربدع ركعداٍك ): قال

 .( م يأيت بث ث ركعاٍك  احلال فصحا له ركعةني 

 )الرشح(

 ددجداك مددن نسددان ن دد أربددع نعددم ارن املصددنف ذكددر لنددا صددورة وهددّ أن إ

فقدال ؟ كيف يكدون العمد ، يعنّ يف ك  ركعة  جد  جدة وابدة بع ركعاكرأ

لكدن ، أن الركعة ما مل يرش  يف القدرا ة يمكدن تدداركها: بأ أن نحن قلنا: املصنف

ا الركعددة األوب بابلددة والركعددة الثانيددة بابلددة والركعددة ، هددذا مددا يمكددن تداركدده فددنذف
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ب، الثالثددة بابلددة بددع بقيددا الركعددة الرا عددة فيلددزم بددأن  ددد  ددجدة فتنجددرب الركعددة الرا

وهدددذا مدددذهك اامدددام مالدددب بددد  هدددو ،  دددم يدددأيت ويصددديل    دددة ركعددداك بعدددد ذلدددب

اامددددام أمحددددد وأبددددو بنيفددددة واامددددام الشددددافعّ خيددددالف يف هددددذه ، مددددذهك انمهددددور

 .املسألة

بددأن ركعددة ناقصددة مددن : يقددول؟ اامددام الشددافعّ يف هددذه املسددألة كيددف يقددول

دددا  دددجد ، ن  دددجود وهدددذه مدددن  دددجود وهدددذه مدددن  دددجود دددجود وهدددذه مددد هدددذه  ب

السددجود هنددا انظددم إب  الركعددة األوب وهددذه انوددم إب  الركعددة فتصددا لدده ركعتددان 

وإن كددان مددذهك اامددام أمحددد أو مددذهك ، وترطدد  لدده ركعتددان فيددأيت بددركعتني ا نددني

بدددأك يف  أوألن الركعددة إذا مل تسددتتم وبدددأ اامددام يف القددرا ة ، انمهددور هنددا أقددو 

القددددرا ة يف الركعددددة الثانيددددة ف بددددد أن تلغددددّ الركعددددة األوب ألملدددده مل يعتددددد اددددا أل ددددا 

 .ما ك ركعةني ناقصة

إنسدان ن د أربدع  دجداك ذكرهدا املصدنف هدّ أن ارن عندنا مسألة : أعيد

وبددددأ يف ، بدددأ أن الركعدددة األوب كاندددا ناقصدددة: فقدددال املصدددنف، مدددن أربدددع ركعددداك

فددداألوب بابلدددة ألملددده بددددأ  يف ، ثانيدددة فدددنن الركعدددة األوب بابلدددةالقدددرا ة يف الركعدددة ال

والثالثدة ، والثانيدة بابلدة ألملده بددأ يف قدرا ة الركعدة الثالثدة، القرا ة يف الركعدة الثانيدة

بعة بعة ما ك ركعة لكنهدا ناقصدة، بابلة ألمله بدأ يف قرا ة الركع الرا ، الركعة الرا

بعدةيسجد بتى يكم  الر؟ فأذا يف بقه يفع  بعدة ، كعدة الرا إذا أكمد  الركعدة الرا

بيدددك هندددا مددداذا ، كاندددا يف بقددده األوب فليدددزم أن يدددأيت بث  دددة ركعددداك  دددم يسدددجد
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إذا قلندا بدأن القدول الدراما هدو مدذهك اامدام مالدب مداذا يسدجد  دجود ؟ يسجد

 ؟.يقريل أو بعد

 .قريل :الطالك

 ؟بيك لي  يسجد قريل :الشيخ

 .ألمله أملقص يف الص ة :الطالك

 ؟بيك من خيالفه :الشيخ

 .يسجد بعدي :الطالك

 ؟لي  :الشيخ

 . . .:الطالك

، يسددجد بعددد؟ نحددن مددا قلنددا أن املصدديل إذا ناد يف الصدد ة مدداذا يفعدد  :الشدديخ

ددددا تلغددددى هددددّ تعتددددرب ، وإذا أملقددددص يسددددجد قردددد  بيددددك هددددذا ارن الث  ددددة ركعدددداك  ب

ا البد أن يسجد بعد الس م ألمله ناد ركعداكني فا د، نيادة دة والقاعددة هدذه إذا فنذف

 .مشا معب تنورط برسعة ب  حتتاج إب ئوية تركيز

ك  نيادةف وقعا معب يف الصد ة ا دجد  دا بعدد أن تسدلم وكد  نقدٍص لكدن 

ولددي  بددركن ألن الددركن تلددزم ، هددذا الددنقص لددي  بسددنة ألن السددنة ال  ددجود فيهددا

ول هدددددذا قددددد، بااتيدددددان بددددده وكدددددان مدددددن الوامرددددداك فننددددده يرشددددد  لدددددب أن تسدددددجد قرددددد 

 .انمهور



 الشيخ أبو بكر السعداوي                                              (.       27رشح كتاب "عمدة الفقه" ) 

فلذلك فإنه ال من المفرغ  سهولتفريغ من لم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال يخلوا ا

 لإلستفادة من التسجيل فقط( لمساعدة طلبة العلم)وهذا التفريغ  يغني عن التسجيل
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اامددام الشددافعّ عندددك أملددا  ددجدك أربددع ركعدداك ، قددول اامددام الشددافعّ

الركعددة األوب ينقصددها : يقددول اامددام الشددافعّ، ولكدن كدد  ركعددة و قددع فيهددا خلد 

ددددا ركعدددا الركعددددة األوب كددد  الددددذي فعلتددده مل يسددددتقم ألملددده  دددددر وأملددددا ،  دددجدة  ب

وب فصددددددارك ركعددددددة  ددددددجدك  ددددددجدة وابدددددددة يف الركعددددددة الثانيددددددة فتوددددددم إب األ

بعددة وتودددم إب ، وابدددة بعددة ناقصدددة فتهدددر الرا كددذلب الثالثددة مدددا ك ناقصددة والرا

عددىل قددول الثالثددة فعنددد الشددافعّ يكددون صددىل ركعتددني فيودديف ركعتددني  ددم يسددجد 

ددددا قردددد   اامددددام الشددددافعّ يسددددجد قددددريل ألن اامددددام الشددددافعّ عنددددده السددددجود مطلقف

كدان بسدرك السدهو  دوا  نقدص أو  ونكون بذلب قدد أكملندا السدجود إذا، الص ة

يرقددددى معنددددا السددددجود بسددددرك الشددددب نرم دددده إن ئددددا  اهلل تعدددداب يف الدددددرس ، نيددددادة

 .القادم ويف هذا القدر كافية وصلواك ري و  مه عىل  يدنا حممد


